
      
  
  
  
  

SSTTAAUURROOSS          

 
Č. 15 júl 2016   

Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto

 

slovíčko o SLOVE 

 

Spisovateľ Mark Twain zachytil svoju skúsenosť z cesty po Svätej zemi. So svojou 

manželkou chceli jeden večer absolvovať plavbu po Galilejskom mori. Prišli k jednej lodi a 

poprosili majiteľa, či by nepreviezol len ich dvoch. Keď lodivod začul angličtinu, skrsla v 

ňom nádej na tučný zisk. Preto súhlasil, že ich prevezie, ale za cenu 25 dolárov. Nočná 

prirážka. Na to sa znechutený Twain s manželkou otočili a spisovateľ pri odchode len 

sarkasticky poznamenal: „Vždy som sa pýtal, prečo Pán Ježiš chodil po vode. Teraz mu už 

rozumiem!“ Už sme určite počuli viaceré úsmevné príhody či anekdoty na túto tému. Väčšina 

z nich má spoločného menovateľa – ukryté kamene či stĺpy vo vode. Poslucháči sa niekedy 

pousmejú. 

Keď si ale sprítomnime udalosť evanjelia Deviatej nedele po Päťdesiatnici (Mt 14, 22-

33), môžeme s istotou povedať jedno. Apoštolom nebolo do smiechu. Skúsení rybári sa 

dostali do úzkych. V noci niekde uprostred mora ich zastihne búrka. Ochromí ich strach. Ten 

strach sa ešte viac umocní, keď  po vode vidia niekoho prichádzať. Keď príde bližšie, 

spoznajú v ňom svojho Majstra. Peter sa chce presvedčiť o jeho identite, ale skoro sa utopí. 

Našťastie to má dobrý koniec. Vďaka Ježišovi Kristovi. Veď kvôli nemu sa to celé aj začalo. 

Spomeňme si, čo predchádzalo tejto búrke. Pán Ježiš zázračne rozmnožil päť chlebov  a dve 

ryby a nasýtil zástup. A hneď po tejto udalosti „prikázal svojím učeníkom, aby nastúpili na 

loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy.“ (Mt 14, 22) Pán Ježiš svojím 

učeníkom prikázal ísť na more. Po zážitku s chlebom a rybami ich poslal do búrky. Prečo?  

Jeden mladý skaut prišiel neskoro na pravidelnú schôdzku skupinky. Ostatní sa ho 

pýtali, kde bol tak dlho. On vysvetlil: „Ale, robil som dobrý skutok. Pomáhal som staršej pani 

prejsť na druhú stranu ulice.“ „A to ti trvalo tak dlho?“ čudovali sa ostatní. Mladý skaut 

doplnil: „No, ona na tú druhú stranu vôbec nechcela ísť.“ Aj v našom evanjeliovom príbehu 

by sme mohli čítať medzi riadkami, akoby apoštoli „nechceli“ ísť na druhú stranu. Pán Ježiš 

im to prikázal. Nie preto, aby sa ukázal, že vie chodiť po vode. Táto udalosť má oveľa hlbší 

zmysel. Išlo v nej o prehĺbenie vzťahu s Ježišom Kristom. Kristus svojich učeníkov vovádzal 

do viery – do vzťahu s ním postupne. Krok za krokom. Lebo si predstavme, že by k nim takto 

prišiel úplne na začiatku, keď ich povolal. Prišiel by k nim po mori, keď oni prali svoje siete 



po neúspešnej „šichte“.  Čo by sa asi stalo? Apoštoli by sa asi rozutekali všetkými smermi. 

(okrem mora) Preto Kristus vovádza apoštolov do viery postupne. Najprv prednesie reč na 

vrchu. Povie slovo a potom nasledujú zázraky, ako potvrdenie, že Kristovo slovo naozaj 

funguje. Uzdravuje chorých, vzkriesi mŕtvu Jairovu dcéru, rozmnoží chlieb a nasýti ľudí. 

Pomaly. Ako to asi vnímali apoštoli? Možno porovnávali. To tu už bolo. Prorok Eliáš 

vzkriesil mŕtveho syna vdovy zo Sarepty. Prorok Elizeus nasýtil dvadsiatimi chlebíkmi stovku 

mužov, uzdravil malomocného Námana. Proroci v Starom zákone to tiež robili. Ohlásili Božie 

slovo a potvrdili ho skutkom. Ale čo nerobili? To, čo Kristus dnes. Nechodili po vode. Lebo 

my vieme, že more v chápaní židov znamenalo sídlo zla a smrti. Sídlo zlých duchov. Preto 

apoštoli dostali strach, keď videli, ako sa k ním Kristus blíži kráčajúc po vode. A práve týmto 

znakom Pán Ježiš ukázal dôležitú skutočnosť. On je väčší ako všetci starozákonní proroci. On 

je silnejší ako smrť. Preto na konci celého príbehu zaznieva vyznanie: „Naozaj si Boží Syn!“ 

(Mt 14, 33)  

Pán Ježiš teda prikázal apoštolom preplaviť sa na druhý breh. Apoštoli počúvli toto 

Kristovo slovo a ocitli sa v búrke. Ale práve táto búrka poslúžila ako výborná skúsenosť. Čo 

znamená toto slovo pre nás? Ak sme verní Božiemu slovu a Jeho plánu, nemusí to vždy 

znamenať pokojnú cestu. Naopak. Je pre nás ale lepšie byť v Božej vôli a v búrke ako mimo 

Božej vôle  a „mať pokoj“ . Lebo Boh chce oveľa viac náš duchovný rast, ako našu falošnú 

pohodu. Boh chce oveľa viac upevniť náš vzťah s ním. Nechce nás nechať žiť v mylných 

predstavách o ňom. Nechce, aby sme uviazli v predstave, že on bude plniť len naše prázdne 

žalúdky.  Že bude liečiť len naše fyzické choroby a predlžovať nám život o desať či dvadsať 

rokov. Kristus má moc dať nám plnosť života. Preto občas v našom živote dovolí aj búrku. 

Niekedy preto, aby nás vrátil na ten správny kurz. Spomeňme si na proroka Jonáša, ktorý 

utekal pred Božou vôľou. Na úteku dopustil Boh do jeho života búrku, ktorá ho vrátila naspäť 

na cestu Božej vôle. Niekedy zas Boh dovolí búrku, aby nás posilnil vo viere, tak ako 

apoštolov.  

Preto nám Cirkev dnes kladie pred náš zrak príklad blahoslaveného mučeníka Petra 

Pavla Gojdiča. V turbulentných časoch zostal verný Bohu a jeho Cirkvi. Aj do jeho života 

Boh dopustil búrky. Tá posledná trvala 10 rokov a mala podobu väzenia. Ale práve tieto 

búrky vnímal blahoslavený biskup ako príležitosť. Ešte intenzívnejšie upriamil svoj pohľad 

viery na Ježiša Krista. A výsledkom bola záchranná ruka Pána Ježiša. Ruka,  ktorá vytiahla 

Petra z vody, vytiahla aj blahoslaveného Petra Pavla do večného života.  

Už vieme, prečo Pán Ježiš poslal svojich učeníkov do búrky. Vieme, prečo k nim 

kráčal po vode. Nebolo to preto, lebo lode boli drahé. Ale preto, lebo apoštoli mu boli drahí, 

lebo my všetci sme mu drahí. Zaplatil za nás naozaj draho. Cenu svojej krvi. Teraz zostáva 

„len“ pretlmočiť túto cenu do svojho vlastného života. Pri ceste na „druhý breh“ nás ešte 

čakajú búrky. Môžeme ich využiť ako príležitosť, aby sme upevnili náš vzťah s Ježišom 

Kristom. On má totiž moc nad všetkými našimi búrkami a dopúšťa ich len preto, aby sme mu 

mohli ústami vyznať a vo svojom srdci uveriť: Naozaj si Boží Syn!   

 

SKUPINA MLADÝCH Z TAIWANU V NAŠEJ FARNOSTI  

 
V stredu, 13. júla navštívila našu farnosť skupina mladých ľudí z Taiwanu, ktorí putujú 

na Svetové dni mládeže do poľského Krakova. Súčasťou ich itinerára bola aj Bratislava 

a návšteva nášho chrámu, kde popoludnie od 15. 00 trávili v tichej hodinovej adorácii. 

Následne ich privítal a prihovoril sa im náš vladyka Peter Rusnák. Po jeho príhovore 

nasledovalo spoločné slávenie sv. liturgie o 17. 00, pričom takmer pre všetkých to bol prvý 

osobný kontakt s byzantským obradom. Po sv. liturgii bolo ešte spoločné agapé, po ktorom sa 

mladí rozdelili do rodín našej farnosti, kde im bol poskytnutý nocľah. Po spoločnej rannej 

modlitbe v chráme a požehnaní vladyku Petra pokračovali v púti smerom na východ 

Slovenska plní dobrých dojmov z krátkej, ale intenzívnej návštevy.     

 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 18. - 24. 7. 2016 
 

Pondelok              17:00  Sv. liturgia (csl.)  * Anna  

               
Utorok                 17:00  Sv. liturgia (sl.), večiereň 

 

Streda                Svätý a slávny prorok Eliáš 

                              7:00  Sv. liturgia (sl.) 

                            17:00  Sv. liturgia (csl.) 

                    

Štvrtok                 17:00  Sv. liturgia (sl.) † Vladislav Homza, panychída 

 

Piatok                   17:00  Sv. liturgia (csl.)  

           

Sobota                     17:00  Sv. liturgia (sl.) 

                                       Večiereň 
  

  Nedeľa                   10. po Päťdesiatnici, 1. hlas  

                                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

                 9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

             10:30    Sv. Liturgia (slovenská)  

                            17:00    Večiereň (slovenská) 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 25. – 31. 7. 2016  
 
Pondelok               17:00  Sv. liturgia (csl.)  

             
Utorok                  17:00  Sv. liturgia (sl.)  

 

Streda                     17:00  Sv. liturgia (csl.) 

       

Štvrtok                   17:00  Sv. liturgia (sl.) 

 
Piatok                     17:00  Sv. liturgia (csl.)  

           

Sobota                     17:00 Sv. liturgia (sl.) 

                Večiereň 

   

Nedeľa                   11. po Päťdesiatnici, 2. hlas 
                    8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

         9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. Liturgia (slovenská)   

                             17:00   Večiereň  (slovenská) 

 

 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• V nedeľu, 17. 7. 16 bude zbierka na Podporný fond Konferencie biskupov Slovenska. 

Vopred ďakujeme za Vašu podporu. 

• V stredu, 20. 7. 16 slávime odporúčaný sviatok Svätého a slávneho proroka Eliáša. 

V predvečer sviatku sa po sv. liturgii pomodlíme veľkú večiereň a v deň sviatku budú 2 sv. 

liturgie – o 7.00 h. v slovenskom a o 17.00 h. v cirkevnoslovanskom jazyku.  

• V stredu, 20. 7. 16 budeme zároveň sláviť sv. liturgiu aj v kaplnke Úradu vlády SR 

s obvyklým začiatkom o 16.00 h. 

• Sväté tajomstvo manželstva chcú prijať: 

  Tomáš Benko, rímskokatolík, syn rodičov Eduarda a Zuzany r. Prasličkovej, narodený 

v Bratislave a bývajúci v Chorvátskom Grobe a Ivana Švecová, gréckokatolíčka, dcéra 

rodičov Milana a Moniky r. Štarkovej, narodená v Humennom, bývajúca v Bratislave. Sobáš 

chcú mať v našom chráme v sobotu, 23. 7. 2016. 

• Aj počas letných prázdnin zostávame v „cezročnom režime“ nedeľných bohoslužieb. 

Prakticky to znamená, že tak časy, ako aj jazyky nedeľných bohoslužieb zostávajú 

nezmenené.   

• Zmena času nedeľných bohoslužieb sa ale týka našej farnosti v Petržalke, kde sv. liturgie 

v Kostole sv. rodiny, na Námestí sv. Jána Pavla II. až do 4. 9. 16 vrátane budú o 10. 30 h.   

• V súvislosti so Svetovými dňami mládeže v poľskom Krakove je nám adresovaná ešte jedna 

prosba. Po prvej návšteve skupiny mladých ľudí z Taiwanu sa cestou späť zastaví v našej 

farnosti ešte jedna skupina asi dvadsiatich mládežníkov v piatok, 5. augusta 2016. Aj pre túto 

skupinku by sme chceli zabezpečiť ubytovanie na jednu noc z piateho na šiesteho augusta. Ak 

by sa okrem prihlásených dobrovoľníkov chcel ešte niekto podujať na túto službu, môže sa 

prihlásiť osobne alebo cez nižšie uvedené kontaktné údaje. 

ĎAKUJEME 

• Srdečne ďakujeme všetkým rodinám i jednotlivcom, ktorí poskytli ubytovanie, stravu a čas 

pútnikom z Taiwanu.     

• Bohu známy daroval na chrám 200 €. Štedrému darcovi vyslovujme „Pán Boh odmeň“! 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:  

            rod. Krajňákovej a Žeňuchovej  (9. 7. 16) a rod. Semberovej a Vavríkovej (16. 7. 16) 

   23. 7. 16 upratuje: rod. Mojzešová a Mocková  

   30. 7. 16 upratuje: rod. Ilenčíková a Žačiková. 

BLAHOŽELÁME 

• V nedeľu, 3. 7. 16 prijal v našej farnosti iniciačné sv. tajomstvá Dávid Martinák. V sobotu, 

9. 7. 16 sa do našej cirkvi tým istým spôsobom začlenila Sára Mosorjaková. Novoosvieteným 

Božím služobníkom a ich rodinám vyprosujeme hojné dary Svätého Ducha na „mnoho 

rokov“. 

 

KKOONNTTAAKKTT 

 
V prípade otázok alebo podnetov nás, prosím, kontaktujte: 

osobne: o. Rastislav Čižik, farár,  tel.: 02/529 328 56, 0911/400 845,                                                                         
                                                           e-mail: rastislav.cizik@gmail.com 
osobne:  o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717 

mailto:rastislav.cizik@gmail.com

